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 Projeto de Lei nº 014/2017 

 

Institui no município de Breves o Projeto 

“Casa Acolhedora”  para mulheres vitimas 

de violência doméstica e dá outras 

providências.  

                         ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, Prefeito municipal de 

Breves, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a 

Câmara Municipal de Breves em sessão extraordinária de 01 de dezembro de 

2017, aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica instituído no município de Breves, o Projeto Casa Acolhedora para 

mulheres vítimas de violência domestica, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho 

e Assistência Social, destinado a prover de forma provisória medidas emergenciais  de 

proteção e locais seguros para acolher mulheres que estejam em situação de violência 

Parágrafo Único- A regulamentação desta Lei, assim como os critérios gerais relativos à 

organização da Casa Acolhedora, será estabelecida pela Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social. 

Art. 2º-  A Casa Acolhedora deverá possuir espaço físico adequado para atender até 

trinta mulheres acompanhadas ou não de dependentes, por um período de 90 (noventa) 

dias. 

Parágrafo Único- Poderão permanecer por período superior ao determinado neste artigo 

os casos especiais avaliados pela equipe multidisciplinar e/ou em dificuldade de 

reintegração da mulher atendida. 

Art. 3º- Para ser atendida na Casa Acolhedora, a mulher deverá ter sido encaminhada 

pela Delegacia de Proteção a Criança, a Mulher, ao idoso, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social- CREAS e/ou Poder Judiciário. 

 Art. 4º- A Casa Acolhedora deverá estar incluída na tipificação dos serviços sócios 

assistenciais como um serviço de proteção social de alta complexidade, sob a  

denominação de serviços de acolhimento institucional para mulheres em situação de 

violência. 
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Art. 5º-  Será de responsabilidade do Poder Público a segurança da Casa Acolhedora das 

Mulheres e seus dependentes, como também da equipe técnica que compõem a 

instituição. 

Art. 6º-  A Casa Acolhedora deverá funcionar em regime de plantão nos horários 

noturnos, inclusive sábados e domingos, garantindo a permanência de equipe 

multiprofissional.  

Parágrafo Único- O Conselho Tutelar será imediatamente comunicado do acolhimento 

de mulheres com dependentes até dezoito anos incompletos, sendo este responsável 

pelo encaminhamento das questões educacionais das crianças e adolescentes. 

Art. 7º- Compete à  Casa Acolhedora: 

I-acolher, notificar e tomar as medidas cabíveis, do ponto de vista educacional, jurídico 

e psicossocial, as mulheres acolhidas em situação de violência; 

II- proporcionar a intersetorialidade  entre os órgãos públicos, tais como escolas, 

unidades de saúde, hospitais, conselho tutelar, convênios com empresas e cursos 

profissionalizantes, entre outros, com o objetivo de atender integralmente as 

necessidades das mulheres abrigadas e seus dependentes; 

III- notificar as autoridades competentes os casos de violência doméstica, fornecendo 

dados e sugerindo soluções, para que adotem as providências cabíveis; 

IV- Realizar diagnostico da situação da mulher para os encaminhamentos necessários. 

Art. 8º- A Casa Acolhedora deverá ser composta de equipe multidisciplinar permanente, 

observando o disposto no Art. 6º desta Lei, composta por servidores efetivos 

preferencialmente do gênero feminino, com adequadas qualificações técnicas, lotados 

na Casa Acolhedora, com quadro técnico composto minimamente dos seguintes 

serviços: 

a) Pedagogia; 

b) Serviço Social; 

c) Psicologia; 
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d)  Assessoria Jurídica; 

e) Nutrição; 

f) Enfermagem; 

g) Administração; 

h) Serviços Gerais; 

i) Alimentação; 

j) Transporte; 

k) Vigilância/Segurança; 

l) Coordenação. 

Art. 9º- As despesas decorrentes da implantação do disposto nesta Lei,  correrão  por 

dotações  orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 10- O Poder Executivo Municipal  regulamentará a presente Lei no prazo de  90 

(noventa)  dias a partir  de sua publicação. 

Art. 11- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

        Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Breves em, 01 de  dezembro de 

2017. 

 

 

 

 WALTER CARNEIRO 

Presidente 
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